






బి రు: 
పాటిబండ మాధనళర్మ 



నత 

వణా గురోః పాదనవపూతణంధథధినా 
నరా గురోః కీ్రర్తనబంధుర(శియా 

హాడా 7ఏరోళ కూవనపావితాన్న జా 

భవే దియం మే కవితా(వయా (జా * 



తర్పణము 

సో తంథ్రీ)! వినవయ్యా! 

నీ తం౦|డ్రికృత మ్ము, చార ణీవృ త్రము, నం 
గీత సృదుపాఠ మధురము, 
చేతో మోహనము క్యాగశీలము కలిమి కా 

కేరిసాటల మా ది)తుకుల 

వెలిగించితి మెటుప్పశీ(గె వెలిగించినటుల్ 
ఇధి పలుపువై యిటు'పై 

వెలిగింప్పము నీకులమ్ము వెన్నెల వోలెళా, 

సీ జన్మ సస్ఫుతకుంగను, 
సీ జీవిత మమృత రస ధునీ సద్భశము, నీ 
శేజన్ముమృత సయోనిధి 
నీ జనువున మా తనువు సృనీతము బాలీ! 

తొమ్మిది వసంత ములలో, 

దొమ్మిది జన్మముల లీల దో(పించితి నీ 

యమ్మయు, నయ్యయు, దంధులు 

నెమ్మెయి మటువంగ నే రీ జన్మములో। 



తర్పణము 

నా యాశాలత లెల్ల కా 

నీయందే పాదుకొనియె; నీవే నేనై 
నా యాశయ మూర్తులకున్ 
టోయుదు దీర్హాయు వనుచు పొంగితి తండ్రీ? 

ఏటి కొకతూరి నాక 

న్నీటిం గనుంగొన్న మనను నిండదొ నీకజా 
మాటికి గుండెల లోతుల 

దూంటి షెకల్చెదవు భాప్పృతోయము బాబీ! 

చౌావెళలుంగక కల్పాంతము 
జీవింత్రు భవాదృళ మృతజీవులు తండ్రీ! 
జీవచ్చవముల కై వడి 
మావంటి యభాగ్య జనులు మనుదురుగాకన్* 

ఈ నాపై నీకెంతిటి 
పాణ మొ! భదంముగ నాదు పాళిజమ్ముల సీ 
పాణమ్ముల నిడిపోతివి 
నానయ్యా! పదల వొక తణమ్మును నన్నుఖాం 

మోకరిలి కరయుగమ్మున 

నాకౌళుల బట్టి శికము నయనమ్ములునున్ 
పో(కంగ నిండు భక్తిని 

నాకున్ బ్రిణమ్మిల్లరావె నొ కన్నయ్యా! 



నివేదిక 

ఈ రచన యారంభించంబడి యిప్పటికి 
బదునాలుగేండ్లయినది. సదియేండ్ల (క్రిందటి 
నా కవితా వ్యాసంగమున కేర్పడిన యంతరా 
యము సనే;టివజకు( దీరరుండుటయే యో 
రచన యిట్లు మూలంబడుటకు (ప్రధాన హేతువు. 
ఇటీవల నేలనో మటల నాలో కవితాన క్తి 
తలసూపం దొడంగినది చారుణి చెలు(గు 
'యొగము చూచుట కీ యాస ర్రి యొక కారణము, 
పలువురు మిత్రులు చారుణి ముద్రితమైనం 
జూచి సంతసింప(గోరుచున్నారు, వారి ముచ్చట 
దీర్చుటకే యీ ము[ద్రణము. 

ఇందలి కథాంశము “రాజస్థాన కథావళి” 
లోని *హామీరు” కథలోనిది. సంనిధానము, 
పొ త్రీకరణము నావి* దీనిని (పకొటించి మిత్రుల 
మనోరథ మీడేర్చితినని సంతసించుచున్నాను. 

బావీనగర్, నూ వళక్షర 
2-10 థ ఠి 



ప్రవేశిక 

“ఆహారియా” పండుగనాడు. 

ఆఅడవిపందిని వేంటాడుట రాజ 

పుతుల యాచారము చితోడు 

యువరాజును శికుదించి యొక 

యడవిపంది చారల కాపున్న జొన్న 

చేనితోం దూరును* యువరాజు 

సభటముణా నట కరు దెంచి చారులకి (6 



ఓమ్ 

చారుణీ 

రీ రమణీయమూ ర్తి ! దయ 
యుంచి యొకించుక జొన్న చేనిలోం 

దూరిన యేశలన్ము వెలి దో | 

యుదొ? పండిన చేని మట్టంగా 

చేరక వేచియుండీన వి 

నీతుల సీదొరలకా స్వయమ్ము గా 

దూర(గ నాం నే యొసర్గా 

దో? వచియింపుము వేగ! కోనులీ! ౧ 

పాజేడు నార్హి మేన దిగ 

బాటేను చెమ్మటలేని పుచ్చా 

వీజీకలేని యో దొరల 

తీరు. కనుంగొని, నష్టళల్పమై 
పీజిండి వోవ నీపగటి 

వేటపయిం గనిశారనుంచ్చి శృం 
గారవలరీ! చితోడు మహీ 

శాంతున కించుకనేయు సాయమున్! ౨ 



ఇవాార్ర శి 

జవమున దీనినందుకొనం 

జాలక 'లేలిక6 దూలిపోయె వె౯ా 
దవీలి చలమ్మునకొ విసరు ' 

నా విలుకాండ) శరప) కొండముల్యొ 
యవనతురంగమార్ధిక ౮ 

యాహామికన్ గికురించి ఘుర్టురా 

ఛవభయదాట్టవోస “నిక 

రమ్మయి డా౭గిన యిక్కి_టీంద ) ముకా 

పాల మెడలించి యోతలిరుం 

బోడి! చితోడు కుమారసీంహు "మె 
ప్పులు గడియించుకొన్న యశ 

ముం దన గొమ్మని సాధువై ఖరిం 

బలికీన రాకుమారు జయ 

వాచక పూర్వము గారనించుచుకా 

గలువల బోడుసేయు తెలి 

గన్నుల తీయని చూపు భరాచుచుకా 

చాలశశాంక లేఖయగు 

ఫాలమునం జేరలాకు ముంగురుల్ 
"కేలి మెయింబలెం దలిపం 

గేలం డెనుల్చుచుం బాలనన్నియల్ 

రో 



కూర శ్రి 8 

వాలిన నవ్వులకా "సెలని 

వార దీయని కంఠము త్తి భూ 
వాల కుహూారు నెమ్మొగము 

వ౦కకు మా మజదిివ్పి యిట్లనుక్, సో 

“దనరవారి మ+ాపొలము 

దిక్కు న రాకడ 'అెస్ప! సర్వముం 
'బాననమయ్యె మాపభోని 

వోనము మెట్టినమెట్టనేల మో 
తావులుసోంయకి మవూపమయిరు 

దాలిఇం జందన గంధలవ్మీ! యో 
సీవకురాలిజేన విరాఖా 

గ్ర నక్మ్ములం బొన్నక' ంకులై ! ౬ 

నమదవిలాస ముల్, మనుజ 
వాసన దూవీ.త వాసనాదని 

వ్హములు, సిరంకుళమ్ములయి 

యస్వెరేగతిం జరియించు నీయర 
ఇ్య మృగనికాయముల్ పిభుచ్చ 

లన్నను జంకవు! రాజనన్నిధి 
క)నుము 'లెజుంగవు! ఓరువవు 

రాజభటాచళి శాననమ్ములుక! రె 



చాతభైి 

కోత్తులకొంొటునుం (ణకు 

గా గాన తేచిన యాక్టు లొత్తుగా 
మొ క్రములై న యిట్టి పొల 

ముం దను యోధులు చొచ్చుమూటయే 
ఉర్తది! చొచ్చి రేనియును " 

నుక్కున వుక్క_లుసేయు నిక్కి టెకా 
'దెత్తురె చేనివెల్పలకు? 

దేవర! యేటికి రత్త యత్నముల్? లా 

ఉన్నత ఘోటకవ కర 

మూర్జిత గంధగ జేంద) Pre ము 
ద్యన్ని శికాఘుగవోబను 

వ్యర్థము లై చనిసట్టి వోట్సమా 
జొన్నలదంటు వేవయును 

జొన్నలక జ య లుంగ వాడియా 

జొన్నల బువ్వలోని పన 
చూపుదునా విలుకాండ )కుళ౯ా ప్రభో! డా 

అరమర లేక మోటికు క్రి 

యం దల నడ్గము తిన్నికొంచు ని 
వ్యరున సృగల్భముల్ పటుకు 

'బాలికమాటల కబ్బురంబుతో 



వారుణి త్ 

"వఆయు జనింప రానుతుండు 
వెక్క.నమా తన చూడ్మి_ సాటి వేం 

టరఠుల మెగమ్ములం దగస 

డం గని వల్లైయటంచు6 బల్కినకా ౧౦ 

అపెయు వేంటటకాండి నప 
హోసము, రాసుతు మందపోసముకా 

దోయపంం గన్ను దమ్ము లెగం 
ద్యోయుచుం దిన్నని చూపుచూచి లీ 

లాపరివోసళి౦సి మృదు 

లస్క్రిత మొ విమలాంగ-కేఖికా 
గోపన దూవ్షి తార్థ మల 

గుంఠిత చేలము బిగ్గగట్టుచు౯. ౧౧ 

నిక్కి. నెవ్యీల చన్గవ నెగయయట్టి 

మోముదమ్మి కేనియ లాన ముసరు కేంట్ల 
చందమున లేంత'జెక్కులం జిందులాడు 

ముంగురుల నెగయదో)చి కొ)మ్ముడి ఘటించి. ౧౩ 

బనపలతిపటి నెమ్ముగ ము 
ల్ 
చందురు కల్వలవోని చామలో 

ఛనముల కోనల న్షనివి 

సాలని చూపుల దొంగిరించు చుక 



చాతీ 

దనదెస రిచ్చవడ్డ నయ 

సమ్ములం దక్కురు సూడ మంచె డి 
గ్గ నుజీకి చేతి కందిన యొ 

కానొక తిన్నని బొన్నదంటుతో ౧౩ 

తుజ్తున చేని గర్భమున 

దూరి భయంకర ఘుస్టుర ధ్యనికా 
జిజ్టులు బుజ్జులాడుచు గ్ర 

సింప( బయింబడవచ్చు పంది. చ 
Xe నదల్పుచు౯ా పొలము 

గట్టుకు తోలుక వచ్చి నిల్చి రా 
కుజ్టనితోటివారు చెను 

కోలల చేయగ నుద్యమించినకా, ౧౮ 

వలదని చేతినన్నల న 

వారణ వారల నిల్ఫరించి, కుం 
తలములు మూగి కొండొక ఏ 

ధమ్మగు నందము జిందుమోముళో, 
మెలఫున దంటుతో నదిమి 

మేదిని పెలోటిం గూలదోిసి డా 
సలికోయి వెన్న పాదములం 

బట్టి వరాహము నెశ)మంబునకా ౧ 



చారఠశ్రి 

బిరబీర సీక్చుళొంచు పృథ్ధి 
వీపతినందనుం జూవి పల్కు “జే 

వర నవినీత వర్తనల 

బాధల పెట్టిన యల్నజంతున్స౯ా 

ఖురనిశితక్షుంరవ) పరి 

ముళ్షురికాముఖ శ, స్ర్రనంవాతికా 
బొరిగొన వచ్చినారలు ప 

భూ! తవు యోధళిరో వతంసముల్ ౧౬ 

వనులస లెక్క గుజ్జముల 

నెక్కి.యు కుంతములూని ఖడ్గముల్ 
పూనియు నిక్కి నడువ 

భోయెడు వీరల కా శ్ యిత్తువో ? 
న్యూనత నాక - జీనర వి 

నోదము చమూడలనచ్చు _ నొక్క. సం 
ధభానము సేతు నాకు (వమ 

దమ్మున నానతి యిత్తువో [పఖా! ౧౭ 

తన యజశ్లాలి (తొెక్కిళుల 

దారుణ రోదన మాచరించుచున్ 
'అెనలొడీ సంద నద్భుళంవు 

పీ లం జూచుచు దన్మయాత్ముండై 



కార ణ్ 

వీనమి నటించు రాకొవమురు - 

వింటిగుణమ్మున జొన్నదంటు (త్రో 
వున = ఇలిపించుచు న్లలిరుం 

బోడి యిటుల్ వచియించె నెండీియుకా, ౧౮ 

“పీరికి పక సక్క్జము 

(కేళప జనిం'చెడు భంగిమై జమ 
త్కార మొకండు సేయ ము 

దంపడుదానను రాకుమార ! మీ 
చారు నృపాలనందనుని 

వంటి జగద్విదిత పుళతాపుయడా 
ఛూరుండు గూడంజూడందగు 

చోద్యము చూడక యెట్లు పోదువో ౯ ౧౯ 

అని కీటికంఠనాళ విల 

యంకరహా నిజ వామపాద ను 

లన బయిశేె లే; నక్కీ టియు 

లాగు బయల్పడ: బాణ బొచ్చినకా 

శని వధియింప భల్ల విశి 

ఖంబుల రున్విరి యోధులెల్ల ర 
'వ్వనితీయు నొక్క_దంటు గొని 

టీచే రయంబున నేర్పు మిరలా! ౨౦ 



గిరగిర దిరిగి వరావాము 

ధరణింబజె; యోధు లల్ల దమతమప్పక్లా 

ఛభరముననె కూలె గటి యని 
యజచుచు బరువె త్తి రచటి కతిరభసమునకా ౨౧ 

విలవిల€ దన్నుకొంచు పృథ్ధి 
నిం బడిపోయిన పందిడొక్క న 

వ్యలనికీ ర దిగంబడియ 

బాలిక వైచిన దంటుముక్క మో 

ధుల శరభల్ల ముల్ నడిమి 
తోవన చేలకు రాలిపోయె! నా 

లలనపయిం బజెం గనులు 

లతలు కోటులునై. తటాలునకా, ౨9 

కటి ఘటించిన పాణియుగ్యమ్ముతోడ 
మోముచందురుపై జిల్లు మొములునోలె 
ముసరు ముంగురు లొకవింతమురువు నూప 
'మెలక యు లౌనద్భక్కు.ల వలపు గదుర 23 

నామభుజమ్ముమోది కతి 

వంగిన కోలమొగమ్ముతోడ న 
ఛోోమలి నవి “మూ పెటికుం 

గోల యలుంగులవేడి నూచికే 



స్వామి ౯” యటంచు చసెనికుల 

చక్కికీ కొండొక నిక్కి వరాచీనన్ 

మోమునం దెల్విదోంస నర 

పుంగ వుం డంగనం చేరిచూచుచుకా. 

తడవ్రుగ లోన నిల్చిన క 

తమ్మున మిక్కిలి వెచ్చనెనదికా 

బొడవగు నూర్పు నొండు వెలి 

బుచ్చుచు గుజ్తము డిగ్గ దూకి "నె 

ల్యడ గవుకించు 'బావ్పకణ 

వారము గన్నులఫోన లంద రూ 
పడ చుచు సిగ్గువడ్త తన 

హస్తము నల్లన సాచి యర్కిలి౯ా 

ఆలలితాంగి వ _స్త్రమున 

యందలి జొన్నయలుంగు వట్టి శం 
గలం దెమల్లీ యకె పరి 

ల 
కీం౫ నిజాననలగ్న దృష్టీ యా 

జాలిక ముద్దు నె మ్మొగము 

పార్యణచం దునివంక' (తిప్పుళోం 

జాలని యార్జ)దృష్టులం (బి 

౨౮" 

Cy 

సన్న లే దాల్చిన నెమ్మొగమ్ముతో, ౨౬ 



బారులో LL 

“కవిములాంగి ! ఓ (తిభువ 

నోద్యహాన పతి భావిలాసిసీ | 

నీవు చితోడు రాజ్యరమ 
ణీముణివో ! భయకృన్మృగావళీ 

'నీవిలమైన యర౮ాగవాన 

వీనుకు నేలిక యైన 'చేవతా 
(స్ర్రీవా 1! మదీయజీవన వ 

న్టీక' రణాత్త మమంతమూ రివో!” ౨౭ 

అని వృణయా లి రేక మున 

నఘ్రలు చెక్కు_ల జూలువారం బ 
ల్కి.నన్ఫపసూతి. గన్నాని ఖు 

లించిరి ఎసినికు లెల్ల; నెమ్మెగ 

మ్మునం జికొనవ్వు దోంప నర 

వుంగవ్రు నశు)లC గలినీయు చా 
డ్సునల బలికిం ౨ఏమారిక క్ర 

టుత్వము లేని దృథస్యర మునక. వరా 

“శీను చితో డురాజ్యర ము 

ణీవుణిగాను, మృగాధినేతి్రయా 
కానన జేవతారమణి 

గాను, మ'రెన్వత వంటివేని దూ 



ఇారుణి 

రాన నదో ! వియద్ద)వాణ 
రాజసరాజిత, వ్యాఘపర్వ శో 

నీన్న చితోడురశ్తణము 
చేసిడు వారుణి! నేను చారుణి౯ 1” ౨౯ 

అని తన దీర్ణ హా ఏకట 

వోసనినాదము వ్యా ఘభామిభ, ఎ 

ర నతరకందరా కువార 

గర ఇనిఘూర్ణన దీర్చ దీర మై 
వనము సమ స్తముం గలంధి 

వైచి చెలంగిన నన్న కేంద నం 
చనుండు నసేపకవ )కర 

నుద్భుత భావనిరుద్ధ చేషులా కిం 

ఎ  ల్రినణెప్ప వాల్పక త 

దేళవిలోకనమూఢు౯్టా తదా 
య _త్తమనస్కుులై యొక శ్రి 

లాక్ ఎలి దాలిచి చూచు చుండగా 
న త్రీనుమధ్య తళ్కుునమును 

నంత గిజుక్కున సం భమించి యు 
వ్వెక్తుగ నొత్తుగా గుబుకు 

లేచిన జొంపసములందు మాయను రిల య 



కాయ లణి 18 

పోయె; భానుండు పశ్చిమాంభోధిగర్భ 
చేహాళీభాగవ రియై డిక్కులందుం 
జెజలుపోయిన తేజము శేతులారం 

₹గిచికొని యాక్మలోనం బాందించుకొసయె. 99 

అఆయవాస్క రు చరమసాంధ్యారుణి మలు 

కృతక కాళ్ళీర లేపన కీయ లొనర్ప 
పనపువసలీను వేను శోభలు నహించెం 

గన, వథూగర్భయగు స్పేలగంపవోలె, 33 

తొలలొను మూర్చ; భూవతిను 

తుండు భటాళి కను ఖై యిన్చెన 

ప్పాలముగలంతటక౯” వెదకీ 

ముడియబాడలం బట్టి కేర;] వా ద ట 

రలును బిొలమ్ము పొంక మద 

రం బదిదిక్కులనుండి సొచ్చి చి 

ట్రలమియు నప్పాలంతి సడి 

*“యరుందక్ కొందలమంది (కన్ముజ౯ా, కిక 



14 చారులో 

'రాజకునమూారుండుకా నుటున 

రాని కృవీ వలకన్య'కా ముఖాం 

భోజము నెయ్యపుందలంపు 

పొత్సిళులం బదిలించి యల్ల న౯ా 
వాజి నదల్బి నాత్మెపరి 

వారము తో నడ లేర పన్సిమా 

వపా జలరాలీలో నినుండు 

జారినయంత వురాభియాయియమొ ! వసో 

ఇది యంకురము 

(10 



కీమ్ 

చారు ణి 
ధె"రకశాధికమ్మును ఫ్లు 

తేక నుకల్పమునై న ధారలో 

బాటను రాజవు( లేకుని 

వారువపుం బెడకాలి డెక్క లో 6 
దూరంబజెళొ మనోజవముతో 

ఉీవుటీవ్వున మోనికొంచు, హే 
పూ రభటీవిపాటిత ది 

శాఖలను వాయముకా గుభీలునకా. 

లలన మెడం దన్ఫల్కొ-ని వరాకున 

చేవుజీయున్న రానుతుం 
డులికీ పడం ధరం బడ - 

నగ శిలాళకల మ్మొకండు! ముం 
దల నిరునంకలళా బిజుందు 

సొ బనుదొంచు భటాళిగుండియల్ 

చలరల్ బగ్గముల్ భిగియ 

లాగి తటాలున నాగి రశ ముల్ ఇక్ 



16 వాయి 

గారి గండో పల[పచితమ్ము; 'బెదరి 
యుదుటునంబడ్డ గుజ్దమునుండి పాటు 

జిలుగు బంగరు టంచుల పవెలుయ పాగ 

తెగిన రావట్రితల సుంత పగులు. సొ, 

చిమ్మనగేవి కోల్సి మొగం 

జిమ్మిన్నకై వడి వెచ్చ'వెచ్చ న 

సమ్ములు పెద్దపెట్టున. దొ 
జిం౦గిన నంగము లుక్కుదక్కీ, మూ 

ర్భ మ్మునిలాకా గునూరకుండు, 
సంభ్య)మభీప్రహతపినృ త్తింగ 

రమ్ము తెజిం గెటుంగక స 

సాధ్యససంతుభితాంతరంగు శై 

చీల జించువార్కు 'నెగం 

జిమ్మెడీ నెత్తుటి నొగనారుు ని 

ట్రూరుచువారు, వై బడకుం 

డో యనువారు, శిరమ్ము నంకము కా 
జేరచువారు గాయము స్ప 

ధీం"దెడు వారు, బలము "జం డటం 
చాటుచువారు నై యది యి 

దం చెలిగించుచు నంగలార్సు చున్ సో 



ారుల్లి 17 

కటకటపడిరి దొరల నం 

కటపడి రు త్తలపడిరి; కకాకిక వె రా 
రటపడిరిి తొక్కటంపడి 
రటు నిటుందెగ్ పజిచి రణజచి రడవి యదు)వరగ్గాక్షా, ౬ 

చీరి యొకండు సించి మసి 
వేసి యసృగ్భహిరుద్య మమ్మువోం 

గూాఆటియు€ గట్టుగ (యును 

గొంతయు పాయమువేస్తి యాపయి౯ా 
జేరనయేటి నీరములం 

జేతులథోం గొని తెచ్చి మై దిగం 
చాను నెత్తురుల్ కడిగి 

వైచినం దజ్జ్ఞలసేచనమ్ముచే. ౭ 

వద లెను మూర్చయుం; "జెలివి 

వచ్చె నొకించుక మేని; కంతటక౯ా 

నగుదుటంబడెక భటావళికి 

గుంసోలు; రాజసుతుం డొోకింత క 
న్లదిపె; భటాళికిం "డెలిఏి 

గాంచె మొగమ్య్క్యులల దన్ను. జుట్టియు 

న్న దొరల గాంచి డావా మని 

సాడు కుమూగు€ల) డొనంగ భొదొరల్, రా 

(2) 



అజచుకొన్నది తన్నుళొన్నదియు€౬ దురగ 
మెలసి చివరకు మానుకొన్న దియు6 గూడ; 

రాజవు తుని చేర్చు సర భమములోన 

దాని గతిం జూడో డొకళడై నాని. ణా 

రానుతు పల్కు గైకొని తు 
రంగ హాఠాక్సతన ప్రకార జి 

జాన వహించి కొంద ఆటు 

చయ్యన పర్విడీ వోమసళత్ ఖుర 

న్యాస విధావ్యధానుఘుట 

న శ్రమగండరీలాగులిన్ చెలం 

చీసి యొసంగినం గని త 

దీయ మహోర్టవ రేఖ నెంచుచున్ ౧౦ 

తలగపున నక్కృమీవల ను 

శాముఖ మాదట వచ్చి 'తొడశీనన్ 
చదలపయి "కె ల్తే భూమివతి 

సందను€ డల్లన జొన్న శేని'పై 

నిలిపి శిరోన్య ధా రచిత 

నీరసతాలసతా నిమిల ద 

తుల బలవంత మై యడంద 

సోశీన నూతన మోహవళ్యతణం ౧౧ 



చాత ణ్ 19 

వలపటి కరాన నొక వడిసెల ధరించి 
గీజిగిజం [దిప్పు నా కాయవుకేజన తోం 
విలయకాలాన 6 జిటిళాన (చేలం గాల 

చకముం (దప్పు నమ్మహోశ క్రివోలె, ౧౩ 

కాంచి బడలిన పెదవి సెం గాంతి శేని 
నుందహోన మ్ముకండు రూపొంద వార 
ఫుల్లవదనుండునై 'లేవంబోయి లేవం 
జాల కొక దొర చేతుల దూలిపోయి. ౧౩ 

అ న్తమించిన భాస్కరుం 'డావారించి 
యరుX దిగంబడి దిక్కుల నంటియున్న 

గిడ్డి నెలుం గెట్టులో మెోాచీకొంచుం బోయి 

పడతి చూపుల బ్లు రాపట్టి నగవ్ర. ౧౮ 

ఆజలజాటీ యా శిథిల 

వనము గన్నది పోల్చుళొన్నది౯ా 
దా 'జేమి"సీతం జేసిన య 

థార్థపు నవ్వుల సీత సేత యా 

"బే జవరాలి కన్నులు జ్య 

" లించెను మేను వడంకెం దోన; యా 

రాజకుమారు పె నెడంద 

రాగిలి రక్తము వెచ్చగిల్లి నన్, ౧ 



ఇవాూత్ర లీ 

వడిసెల దవ్వులన్ విసరి 

నెచి గుభాలున మంచె దూంకి ఇం 
డడుగులలోన వేడిని 

కందని చాటులు వేట్టుకొంచుం బ 

ర్విడి తు్రటిలోన వ్రాలె సృథి 

వీపతి పట్టి పదమ్ములందు (మా లు 
న్పడి దొర లెల్ల (జూడ? దన 

వంకకు ఇన్సలు లేని కన్నులన్, ౧౬ 

ట్ తురగమ్ము తాలి 

నేసిన తుంటరి జీన; శేన శే 
సేతన చేవరన్ దొరల? 

జేసితి నేలకు; నొవ్పీకొంటి; నా 
చేంతకుం దగ్గ దండనము 

సేయుండు; 'బేవర కెనస్టసేయు "పెళ్లా 
శూతకి కేమి దండనను 

వట్టును మృత్యు వొకండు తక్కి.నన్?” "౧౭ 

అని తెలిగన్నులం దొరల 

నళు)లు చెక్కు_ల జాలువారి ని 
క్కి స చనుదోయి? గన్ను మొటు 

గించు సయంటసయిన్ లబయింప నా 



వాయ ణి 21 

శొన వినణడాయె నాము కను 

గోనలం బుట్టిన యఘ)ధార తోం 

జని చని చన్షవన్ గడవం 

శ ఆల్ జాలక తద్దత మైన చూడ్కితో, ౧౮ 

వెలది విలాపముం చెవిని 

బెట్టక, (తీప్పక చూపు నొడ్ల ది 
క్కుులకుం ద'బేక్ష చిత్తుడ యు 

కొందడొర కాలము వచ్చె నంతలో 

జిలిబిలి జిల్లు చీశటులం 

జిందరవందరవేసి పాగబ్ని భః 
సలి వెలసెకా నుభామవుధుర 

ధఛాముండు, సోముండు, భీ ఘుగామియైం ౧౯ 

తనకు? చానయు ఫూని కాంతాకపోల ' 

కలిత మలినా ఘుకణముల6 దొలంజెలోలు, 

గాఢధనంతోవ భారగద్దద గళమ్ము 

కుంటువడ 6 గాంత కిట్టు 'రాళోమరుం డనియె, ౨౦ 

'* వారవ మ్ాల్ల 'సౌసిం దల 

వెం బెనుగాయమను చేసెగాక సీ 

నేరము; పాయంజేస రమ 

ణీమణి! నాయెదలో వోణమ్ము; ని 



చార ణి 

పారణ నిస్సు తాశ)కణ 
కో౦దళ సుందరమాభనన్కనో 

పోరిముఖేందు దర్శనము 
హొవషధదానము వేతం గోమలీ ! ౨౧ 

రాజనందనునక్రు వెజ్జరాలనైలి; 

వీమవౌవధి శేచెల యిచ్చి కొందు? 
సురిగిపోయిన పాణాల6 దిరుగంబెచ్చి 
నిలిపికొంటినే3 యీ మేను నీక చెందు. 9౨9 

మానితీ మైన యాత్మ్కమహీ 

మకా మముబోంట్లకు మూదలింపంా 

'జీనెడు బొన్నచే నధివ 
సించీ యదృళ్యతం గాంచి కమ్మ ఆక 

చానయి వచ్చి ౧౫ కరణి 

దర్శన మిచ్చిన భ కృపాలనా 

ధీనమనన్క_. చారుణికి 

"జీవి కీబే యుపహోర మయ్యెడుకా! 35 

శాసిత మామను కాన్యనిల 

చాలనమా భ్రవదడీతరూన "లే 
ఖానుఖదర్భ్థనమ్ము కల 

కాలను మాకు దొలంగకుండుతళా! 



వాయ శ్రీ 2 

భాసురనూత్నయానన వీ 

భాసుభగమ్మగు సీ కనూల'కా 
శాసితమైన నాఠనువ్ర 

శాశ్వత సౌరభలథ్మీం గాంచతళా ౨౪ 

నీవు చితో డురాజ్య రమ 

ణీమణికావు, కఠోరసత్వ సం 

నీవితమైన యీిగవాన 

సీమకు రాజ్ఞివిగావ్రు చారణ 
బేవివి నీవు, నాన్ఫాజయ 

దీవనశక్టీవి మంతమూ- ర్షివే ! 
ఓ విమలాంగి ! ఓ (తిభున 

నో ద్యవాన (వతిభావిలాసీనీ ! ఆ 

వృణయర సార్లిలీల మృదు 

భావల నిట్ట లువస్యసించు రా 

ట్తనయు నశికీశ పణయ 
దర్శ్చిత గాఢవిలోచనమ్ములకా 

గనుంగొని నేరమి౯ా దొనంప 

గద్లినడానికి వాచిక త నుక 

గనితి వవోఒనురూపమగు ' 
కార్యమును స్షరుణింతువో [వభూ!1 ౨౬ 



వాయ ణీ 

ఈనెజిచందురుం డెటుంస,; 
సీ భవమం దనుభొతపూర్వముల్ 

గానివి నాకు నీదు మృదుల 

స్మిత రేఖలనంటి రేఖలు; 
జేనియ లూరు నీ సలుకు 

తీరులబోలిన పల్కు తీరులు౯ా 
“మానము డుల్చు సీ కనుల 

మాదిరి కన్నులు చూపు తెన్నులు. ౨౭ 

చాొయెడ సీయెడం దవ్రల 
నాకయి నీఠకయి యారటింవ నీ 

'లోయలలోపలకా, "సెలల 

లోపల, జొన్న పాలాలలోపల 

పహోయిగ వోయిగాం గలిసీ 

యాడుద మి తొలినాంటి రాతిరి; 
గాయును జందురుండు నున 

క్రి బగ మెల్ల 'వెలందివెన్నెలల్. 7 ర 

జీల జీల కొండ నెళముల 

జాజెడు నీ సెలయేటి లేంత పీ 
చుల చలువల్ వహీంచి చిజు 

జొన్న పోలన్ముుల క్ మ్మపయ్య్మెరల్ 



వారుణి 

'పొలసెనయేని నొక్క. తుంటి 

లో దొలంగన్ దలదిమ్మా భన్నియీనో, 
'దొలలపను వేట చొక్కులును; 

దో నరు దెశ్కు సాలమ్ము 

వరువ్రన బడ్డ సంకు లొక 

పెడు కోసుకవచ్చి దోరగాం 
జితు సెగమిాంద వెచ్చగిలం 

చేసి రొసంగాద నూంచబియ్యమున్ ! 

గిరి శిఖరమ్యునుండి భువికిన్ 

దిసిబాప(నోతె దూతు ని 

ర్ల రిణులలోని న్యచ్చమగు 

చల్లని నీరము€ "దెచ్చి యి మ్బెదన్, 30 

యాం నీయ్యమ్ము పొట్టువో నూందుకొంచు 

నారగింతువు చవుల నోరూర్వ టి 

నీరు కడుపార 6 గోలి తే) న్నెదవుగాని 
విందొసంగన మా నుంచ క్రింద సీకో 3౧ 

రన్ముని రాకుమారుని క 

రమ్ము గరమ్మునం బట్టి లాగినన్ 

గిమ్మున లేక లేన గమ 

కించిన సంచు గొపించి శమ నా 



వాగు శీ 

_స్తమ్మొకం డూంత యిీాంగొోనీ ము 

దమ్మున తేచి పొలమ్ము దిక్కు... మూ 
ర్లమ్మున నమ్మ ఫగేవణ ర్త 

రమ్ము భుజమ్మును నూంతగాం జనెన్, 9౨ 

య్మొపలి పటి బరా ల్సిగ్ర 

సా వహియిోచి పురాభినుఖ్య యా 
'తాపరులై గమించిరి దొ 

రల్ తెలవాజకమున్న పల్లకీ 

తో పునరాగమించి తము 
దోడ్కొనిపో నియమి౦పం బడ్డ వా 

రై పరుషోపలోపరి ఖు 
రాపతనారటదళ గయానులై, 55 

అలన లఘు పీయాణముల 
నలన నల్లన గాలిచాట న 

చ్చెలునయు 'రాకుమూారుండును 

జేరరి కొండొక సేవు లోన న 
ప్పొలమును; గొ త్త దంపతుల 

పోడుములన్ బొడనూచు వారిపై 
గలకల నవ్వె నా గలున 

క్ర న్నెలరాయిడు గాసె వెన్నెలల్. త్రీ 

ఇది దీపనము 



ఓమ్ 

చారుణీ 
లతౌవియుం గడానియుం గాడ దారినట్లు 

కొళేయు కొ స్ర్రమ్ము నొక్క_చోం గదిసినట్లు 

పకృతియున్ గవియున్ 'జేరవచ్చినట్టు 
పొలిచె నాజంట పొంక మపూర్య మగుచ్చు, 

ఒరులు తన్లని యుబ్బుట యెజుంపగాని 
ఒరులలని యెన్నంజే నుబ్బ్ యెజులనట్టి 

'జెందొవలరాయం డా మంజె క్రింది "లేత 
న స్ సి)యులC గ నొ ని యుబ్స్ తబ్బిబ్బుల మ్యె, 

శాజి మేఘాల కొండల కడల శెగసి 
నీలిమేఘూల లోయల గూలుకొనుచు 

నుణుగు దబ్బలు “సిలనుల నుజల నుణికీ 

వచ్చె జందురు డీ వై భవమ్ము6 జూడ. 

కలువరాయండ యి కన్నం గన్న వాండో! 
కొర! యిరేవ్రుర కొక్క రూపయ్యె మోము { 
వాని వరుసల సరణి శాపట్టి కీవుడు 

నమూమమె చందురుడు చందనూాను యయ. 



చాయి 

సుంకు పొలివోని లేజబొన్న రంకు లేటి 
తెంచుకొని వచ్చి తలగడది)ండు గూర్చి 
పొరలు విరియని వెన్నాకు పొత్తు లేటి 
తెజవ మంచియ కీ)0ద చేర్పఆ చ సెజ. 

రాజపుతు)ండు నాజవరాలి కేలు 
నూంతగా మేను సెజపె నోయ్యం జేర్చి 

ల WR 

నరుణ పల్లవ కోమలమైన తరుణి 
తనులళతా మౌర్షవమ్ముల. దలచుకొనుచు, 

పొట్టు వో నూంది కాంకాకపోలరు చుల 
నందగించిన యూ౭చభియ్య ను భుజించె: 
పక్యఫల బీంబవల్లి సంపర్కముననో 
చెలియ ! యివీ యింత తీయనై వలచె ననుచు, 

రమణి చింబాధరామృతరనము [గోల 
నిచ్చుగతీ నెజనెన దోయింట బటి 

62... లి 

యేటి తీయని జలము లందియం (దావె 
నలరుదొన్నె లం చేనియ లళియులబోలె | 

ఊంచబియ్యము దని యేటి యుదగ బూని 
' వికలితమ్మగు కును లేరుకొనెం గాని 
తణవిలంబాసవామ్మగు మనను మాత 
మదత తృష్ణా రమ్మున నారటించి 



వారుణ 2ం 

శీతలానిల పీచికా సీవనమున 
బడలికలు దీర మై చల్లలుడియెం గాని 
మన్కథానల పాణింధ మమ్ము హృదయ 
మువికి యతుస్టప్టదీర మా నూర్పు వుణ్చా, ౧౦ 

మంజుల స్వీయ రాగ రకాంజలి పుట 
దత్త గిరిని ర రాయబున్రల్ తావి, యన్నుత 
పారణోదా త్త కేజుడా భాను వోలె 
నలరు రాపట్టి నతేనధనాంచలమ్ము. ౧౧ 

జ్ఞైాతలజ్ఞావిలాసమ. ల్ గాని కనుల 
వలపు గదిరిన కోరచభూపుల, వెలంది 
యాచి లథవీ.౦ెం దలంవు వేతన యెడం౭ద 

నభిసవో 'టేక వికృతి బిట్టలముకొనల. ౧౨ 

నరయవిసనృమర భావనోష్మలతం గరగ 
తొజంగు వృాదయమ్మువోలెం గందొవల నురలి 
దొర 'ో కోస్టా భువారి బందువులు రెండు 
ధరణిపతి పట్టి చరణ పంకరువానీను. ౧౩ 

ప)థను వర్థాంబు బిందు సంపాతజాత 
నూతనాఖా నీయ చ్చరచ్చాతశముల 

కరణి టీవ్వున గొగిరి యక్క_లికి కనుల 

చముసనరుకొని రాజప్పుతు దృగినరము లును, ౧౪ 



చాయ శ్ 

కులుకు గుజ్బలలో చాంిళొననా మేము 
యింతకాలన్ము నునునిగ్గు దొంతఠరలయి 
ముంచుకొని వచ్చె 7గాంతకుం గంచుకమ్ము 
కరణిం బులకల "వేరింట6 గాయమెల్ల, ౧ 

సాధువ్భాదయ. పి'భేదన తమము లువిద 
వాణి చూపులు బేలలై యోడిపోయె 
పతన మూతి హృతద్వివత్ వా)ణములగు 
“రాజనందను దృక్ ఖర పతతి యెొదిరి, ౧౬ 

మారు చబాణస్యులన్న నామ మె కాని 
కలికి చూపులు పూవుగుత్తులు నిజమ్ము! 
వూవ్ర ెడందలం జీల్సి పోవుటరొశాని 
మగల చూపుల కజకు లేమలకుం లజ? ౧౭ 

ముదిత చిన్నారి సిగ్గులో మున్కగాంచి 
నిలువు నిలువున బుల్మ్క_రించినది గాంచి 
పడ (తిం దమకంవుం గాగంటం బ్లు నరేయ 
పురుషు లిందుల సావాస పరుల్సుగా*! ౧౮ 

తొలుత నెడందలం బుట్టి చూపులకు ws 
పలుకులకు వచ్చి తుదకుం జేంతలకుల బొచ్చు! 
వలపువంటి విచిత)మా వస్తువొకండు 
గలదె యోజింప మూండు లోకములయందు ? ౧ 



బారతి 
త్రిక 

చదివిన శాన పాఠములు 

చక్కిలిగింతలు వచ్చి మాటికిన్ 
బదనగుచున్న నూత్నరతి 

భావము వే్రేరణం జేసి నమూఢుం డై 
'యదును నురమ్ముతో నురమ్యు 

వాను. గపోలముతోం గపోలమున్; 
బొదుపు మెయిన్ మెయిన్ దలిరుం 

బోండి క భాస్థలనుల్ చుజుక్కనన్, ౨౦ 

సూటిగ గాంయడిపో ఇడం 
చూడల చేరిన; రాగనూచి యా 

మాటకు మావహావాచి యగు 

మాటయు నేరిపె, తామ్ము విచ్చిపో 
గాటపు6 గెలయగిలింతలకు 

గాటవుం గౌాలిలి నేర్చెలం గాము స 
యాస్టటకు6 దత్తరించు తన 

యాటల నేరువు నేర్పి లీలమై! ౨౧. 

రానుతుడన్న గొరన భి 
రమ్మున నొండె; శిరోవ్య ధా పరి 

తా )/సితుండన్న యాదర భరమ్ము న 
నొండా కృతజ్ఞ శార్తవి 



కారు ణీ 

కాంనమువేత నొండా; బల 

వన్మద నోద్ధతి విక్ళమించు నా 
రాసుతు శాము$ క్రియల 

రావున రాగిలె బాల బేలము! ౨. 

ఆ చెలున్రం౦ండు నా చెలియు 

నా తొోలినాంటి సమాగమంబునం 

చే ఇచెయిదమ్ములన్ మసలి 

రింతయ.6 బూచిన చవ్ప్చరమ్ములున్' 

వీచిన కెమ్మెరల్ వినిన 

వెన్నెల వుల్లులు నిండు వెన్నెలల్ 

గాచిన చందురుండు నెటు. 

గన్వలె వారె వచింపంగా నలెన్* ౩ 

విరిసిన పూశ్రంబప్పరఫు 

వీఢులం చేటులయందు ంబేటులై 
మొరసిన యేటి లేందరగ 

మొ త్రములకా జిటుమిల మోనులై 

కురిసిన పండు వెన్నెల6 జ 

కోరఫు జంటల బుల్లుజంట లై 

మురిసిన లీవబొంపమ ౬ 

బూచీన పూవును గమ్మ శానిమై, 9 
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అతిమనోహరమైన యా నిండుళేయి 
బ్రతుకు భోగించి సార్ధక ము గావించి 
తేమిమోర నడవియంతటం (దిమ్మురిల్లి 
రమియించి రిచ్భాపరాధీను లగుచు, ౨౫% 

అల వగలింటి వేంటటకత 

వూ బలితమ్ముగు మేనిచొక్కుు AM 

దల జెడిదంపుగాయనుు క 

తమ్మగు షకొవగయాకా రవంతయుం 

దలంసండ, కామిసనీమృదు ను 
ధామధురాధర మాధురీ నిరా 

కులుడయ్యి తన్మనోజ సుమ 
కా 

కోవులగంధ వపుళ్ళయానుంై | ౨౬. 

పొగరున నిర్యురుకొ' వలపు 

పొంగులు దీజెకుదాశో సీగతిన్ 

వగపుం దలంవ కివ్లరతీ 

భోంగుల సంగతిం బిచ్చలించుచున్ 
బిగువు గవ్చంగిలింతల, ని 

శీడిత కొనునురేఖ నెంతయున్ 
సొగసీన మేనులందు రతి 

చొక్కులు దీర న్నిదం గూరినన్, ౨౭ 
౫ % వో 

(8) 



వార శే 

చారులుగట్టి వములు న 

భఃస్థలి నీడపథమ్ము వై సం 

వార్భక ముల్ నిజకోష్టమార్ల సం 

చారను పై, పశ్చిమ ది 

శాజలరాళి మునింగె ఖానుండున్, 
ఇారుణి యింటిదిక్కయిన 

జాడలు "'కానంగరావ యింతక్కున . ౨౮ 

దారపు జేలనుండి రహీ 

తుల్ తమయిండులం జేరుచుం డి, సం 
ఛ్యారుణరోచులం దుదయ 

మైన తమస్సు సుధాంభ శీఖలోం 

గూరుకువోయె దీపముల 

కున్ కళ వెల్యలంబారె; నింతకున్ 

వార్పణి వచ్చుజాడ యయి 

నం గనుకింపద చాప్పుమేకలో, ౨౯ 

నేరికిపుచ్చినట్టు (పతి 

నిత్యము చారుణితోడం బల్లియన్ 
జేండి యేటి తెమ్మెరలు 

నేం డిటుదిక్కన రావు ! కానలోో( 
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జేరి మయొచే న్వినోదములం 

జిక్కీరొ ! అక్కట! (పొద్దుపోయెగిన్, 
చారుణి వచ్చు జాడయయి 

నంగ నుపట్టథగయోద యింతేకున్, 50 

మాపు నగమ్ము పెం గడె 
మాటు మణంగను పల్లె చారుణీ 

గోపుర దీనీ వకాద్యుతులు 

కూూరుక' (బొ చ్చ X)మ క్రవుమ్ముగ్యా 
సీ పసిపిల్ల యించుకయు 

'నీని నెటుంగదు మంచి బెట్ట; తా 
నే పులివిలతోడ రమి 

యించుచు నున్నదొ కానలోపలన్* ౨౧ 

నీ తెలివినవ్వు చాయం బుర 

ణించెడు తీయని నవ్వుదాని, నీ 
శీత మయూఖ చీఖకల 

చెల్వము వ్ల్చి్న చూపుదాని నా 

పాఠ జగ వళ్ళుభగ 

వాక్కుల చక్కని చిన్నదాని నొ 

కూతు వనమ్ములోనం గను 

నోవుగదా యెటనేనిం జర్మద్రుండా! త్ర 



వారుణీ 

చారెను చింకి వీచె నగ 

వాలు "ముజింగస పదారువన్నె ఖం 
గారసపు6 జాయిలన్ వెలుగ 

కమ్మని యంగముతో నిసర్ద కం 
గారము దాని, మేలి నడ 

కల్ గపలికీం-చెడు చిన్నదాని, మా 
వారుణి ! 'దాని జాడలను 

జందురు౯డా! కనులను. గా వనిన్, 

దూరప్పుం గొండ చెంగట న 
దో చితుకానకు నాల తట్టుగాం 

బొణజెడ నేటిగట్టున నె 
వర్తుక్ర నేనియుం జూడంబోవ్రుగా? 

ఇార్రణీ మాదుపటి యది 

చందురుంజా! యని మింటిదక్కు ని 
ట్యూరుచు చుస్సు దుస్సురను 

చుండి సుకాగత చి _తృవృత్తు భె, 

కానక కన్న బీడ్డయది: 
నానన నాముది యాల్య ౫ ళ్ళకున్ 

ప్రాణము ప్రాణమై నయన 
పర్వ మొన ర్చెడు నొంటి కూతు ర 

83 

వలో 



బారతి 87 

క్కా.నల నొంటిపాటున మె 
కమ్ముల జిక్కె.నా? కాక యేమి 

దాన వెఠన్ దవృల్కానెనొ 
డైవమ! యన్ వలవంత , హెచ్చినన్..... 39౫ 

జే 0౦ 

ఎవడ తవాతపహాచేతం ద న్లిడ పడంగం 
దడవు సైప్ రాక చిత్తము కలంగం 
గర్జమెటుల్యక కాళ్ళు తొక్కుట పడంగ 
నిలువంజూలశ యా దంపతులు కడంక! 9౬ 

పరిచితమైన లోయం బడీ 

ఛభావనమునన్ వెనుబా టొకింత యీ 
నెటుటక యెల్లు కొట్లకొస 

నిష్యరు వారుణి ! వారుణీ ! యటం 
చజచుచు6 శజేనిదిక్కు, "మొగ 

మై పరువెత్తీరి తల్లి దం డియుక్లా 
శేరి యొక (వక్కగాం బయిరు 

వేల నలంగిన కాలిచాటలకా, 5౭ 

చారుణి |! చారుణీ ! యను వి 

పాదవిదారిత కంఠరావనుల్ 

మూోజయి మాటునై చజీయ 

ల౯ మొజియక్కా దరురుద్ధ చందమ 



శ్ర చాతీ 

కారము, భీకరాంధ తమ 

సంబయి మేకను తావి యోగచిం 
తా రచితాంధకార భరి 

తంబగు స్వాంతమ'వోలె నింతయున్ ౨౮ 

దడారుణదర్శనమ్మయి ని 

తశాంతభయ। పదమా కిశోరకాం 
కారను జొచ్చి యా మునలి 

దంపతు లాత్మసుతా గవేనణ 
(చరిత గతంల పరుగు 

వెట్టిర కాలికొలందియాొ వడ్షి౯ 

చారియఃC చెన్ను నొక్క బహు 

ధా విచలన్నిజచి త్తము౦ బెన్, ద్రిడా 

(పణయగంధకోఠోర పా రావతము లు 

కలంతనిద్దుర 6 గాూజించు పలుకులు విని 
చాగుణే! యను ప్యుతికాన్వర నింక 
నొక్క చెస తండి వేజొక చక్కి. శల్లి, ' రం 

ఛభారుణీ! యను తండ్రీ యువ ఎ న్యరను ఈ 
ల 

వారుణీ! యను తల్లీ యు చ్చైఃస్వరములు 

నడిమి[ తోవ నొండొంట లీనమ్ము లగుచు6€ 

చోరణమ్ములు Xe గాంతార మెల్ల, రం 



బారతి శ్ర 

అట నట వ్వాఘపరంత గు 
హోకుహారోదర ని(దితోత్థితో 

దృట వారివుండరీళ కిటి 

భల్లుక బ్బంభణ వాయువీచికా 
పటలములందు స్వఃకుసుమ 

వానీతమా స్యనుతా వపు రతా 
స్ఫుట మృదుగంథ చివ్నాములం 

సోకునొ యళా విచికీత్స నాంగుచుకా, రం 

(కికీ-రిసీ యున్న వృత శాఖకల నడుమ 

దొంగిచూచేడు నిండు చందురునిం గాంచి 

ఇారుణీ! యని పిలు రువ ఏ న్యరమున 
(ean 1) రా! 

నందిన్ ముఖబింబ శంకానిరోఢి, ౪3 

వక సుకాగతాత్భు లయి 

యా గతి వస్తువివేక ళూన్యుులె 

'తాలశీన తీవలన్నియు సు 

తా మృదు బేవాములంచు నాసిక్ర౯ా 

సోజీన గంధ మేదియుం ద 

నూజతనూద్దత మంచ్చు వీనులకా 

(బౌశీన యెల్ల కంళముటలు 

నందిని కంఠళములంచు శెంచుచుకా, లోళీ 



పాయి 

ఎట్టకేలకు. దవ చేనిగట్టు చేరి 
రవలితట్టునం దండ్సియు నివలం దల్లి; 
ఆ వృీశాంత నిశా౫ర్భ మదువ నడరు 
చారుణీ! యను భగ్న కొంఠారవముల. రోసి 

'రాజకీర "మ్మొకండు కోద)ం౫ శిఖర 
మధివసించినయది; కేక్ లాలకించి 
పారిపోవదువో! పరిపక్వ సస్వ 

మాధురీ మోవామున మేను మజచిపోయి. రోజ, 

ఇది యనుభావము 

ళు 



ఓక్ 

చారులణి 
శక 

ఓసి కళోర! యా వమృగత 

రూగ)వనమ్ముల నొంటి నిట్లు రా 
కాసియుయలోలె చేల నిల 

గా6 బని యేమిట వచ్చెణి బిచ్చి న 
న్నా ఫ్ట్సివిగా ని లోందలంవ 

వైతివి కానల నేమొ యంచు నీ 

కోసము మేము త ల డిలు 

కొందుము డెందముల౦ దటంచునున్. ౧ 

నుంచి చెడ్డల యెజుకకు మచ్చు, సెక్కు, 
గతుల కడగండ్ల పాలింటి కారణమ్ము 

సాహాసమ్మున కిక్కయా జన్యనంపు 

మదమునకుః దగ్గ సనియె చేసెదవు సుమ్ము! 

శీయి సాను గతించి నూరిజన మె లి 

నిదలో నుస్తిపో యె గానీ గృవామ్ము 

పట్టవై తివి; దేమి సంపదల దాచి 

"పెట్టుకొంటినా జేనిలో 'నెట్టేత లి. 3 



చారి 

పండినచేను తుంటరుల 
ఫొలగునోయని 'వెటి తల్లి ! యూ 

గండరి బెబ్బులుల్ దిరుగు 

'కానననీమ నిళీథి నొంటి గా 

పుండెదవో జగాన రసవుతు /ల 

'రాచటీకంబు సెల్లుచో 

గుండెలు లేవు తుంటరులకున్ 

నయభిన్న పథానుచింతనన్” ర 

అని యనురాగాతిశయం 

బున దనయావుదుల చేవామును గొగింటళా 
గొని తడవ్రచుం బరవళులై 

' మునిటిరి తలిదండు) లతుల మోదాయుధీలో. ౫ 

అదట నిర్వు రాత్మ తన 

యా నుకువొర తనూపగూవానా 

ప్లోద విధా విముక్త బహీ 
రంతర కుత్సిత భేదభావులై 

వేదము డం గొండొక ను 
ఖించిరి శాంత మనో వికారులై 

గాదిలి పట్టి నె మ్మొగము 

క మ్మనిగంధము లారగించుచున్. క 



వాగ్ర్ర ణీ శ్ర 

సుఖపరీరంభణములకుల బొరదు; ఫఘా)ణ 
త్ఫన్ల దీరంగ మూూారొ_ననీదు మూర, 
మిగ్గు మూర్కొనబోం గాయిలింపంటోవం 
గుంచుకొనిపోన్సం బోవు తప్పించుకొనంగ, ౭ 

సరుగు వరుగసన వచ్చి *“ఆప్పా' యటంచుం 

దనప మింబడి ముద్దుల దనుపు బిడ్డ 

మొణిగం దవుకించు సిగ్గరి తెజిలస గాంచి 
క్ర న్న తండి! వఆఅగు శంకయు జనింవె. ౮ా 

చిరిగిన వీంకమున్ “చెదరి 

చిందర వందరయెన ముంగురుల్ 

విరిసిన పోకయున్ నెరసీ 

పీంగెడు కన్నతనంపు గుబ్బలున్ 
సురిగిన మోవిశెంపు నగు 

సుందరీ చందము గన్న తల్లి ల్సి 

త్తి యనోభూత నూత్న సుర 

త స్థితి సోల్పుళొనెన్ మణన్యులో, గొ 

కూతు చిబుకమ్ము వట్టి చెక్కులు స్పృశించి 
ఛొంతవడీ "కట్టులో పోల్చుళొనియె తండి); 

పట్టి మెడ (బట్టి చేనిలోపలికి గెంటి 

జబుంకరించుచు మంచియవంక కుతి క, ౧౦ 



వారణ 

అనియత నూత్నయావన మ 
దాలిశయంబునం (గ౦దుమాందు6 జా 

డని తేనుకంపుం గూటముల 

డస్సి, కునూరసమోార పీచి కొ 

గణముల సేవ మై మజచి 

గాఢనసుము కీ నిమశ్ను౭డై న రా 

శీనయుని గాంచి [కోధభయ 
దంబగు నాక్ళతి దాల్చి యుసడై. ౧౧ 

సన్నిహిత మృత్యు చేవ తా చాయ దవిలి 

సడలిపోయిన జరళాంగసంధు లడలం 
'జేశికందిన యొక గండశిలం గుమారు 

తేల బగుల చేయ(భోన నక్కలికి యులికీ.. ౧9 

డాయయరయోయి “యక్క..టక 

టా! యిది యేమి మవోవురాధ ? మ 
ప్పా! యిది రాజు రాజవధ 

మా యొునరింతువుశీ మానుమంచు హో: 
థాయతళమూా ర్తియొ జనక 

నడ్డపడఃా హృదయ! పీయావనా 

మేయ భయాలతి-రేకమున 

మేకొని యుర్గితరోమరాజియై, ౧౩ 



వార జీ 45 

రాజశబమ్ము విన్నమ్మాతమున వృద్దు స్త ధి చెదరిపోనున్న రో వమ్ము చిక్య్క.బట్టి 
భయము, పరిభూతిి రువ, జోగుప్పయు6 'జెనంగ్ని 
కరడుగట్టిన యా ర్ట్యావి కారభంగి, ౧౪ 

కటము లదర, నిటలతటి 'చెవుర్చగ, రద 
చృదము 'పెటిలిపడంగ రదనపటలి 
పటపటక్ రటింపం గుటిలవూా భూ్రకుటి 
చిటుల. గటుఖఘునొరభటుల ననియి!.. ౧౫౪ 

“అన్నెము6 బున్నెముం చెలియ 
నట్టి యనూాయిక్ కూల యచ్చపు౯ 

గ న్నెజికంబు, జవ్వనపు6 

గావరముళొ సిరి కావరమ్మునుకా 

గన్ను లకెక్కి రాం జెఆంపం 

గాం దమకించిన దొంగ వీవు, సీ 
కన్నుల బడ్డ బిక్తలకుం 

గొన్నణికమ్ములు దక్కవో యిశ౯ా? ౧౬ 

రాజులు 'బేరె యెవ్వరు ధ 

రాస్థలి? నెల్లరు నీబిధమ్ము న౯ా 

'లేబవరాగడ జవన్వనపు 

లిబ్బులు గొల్లలు చెటు నంత శే 



46 వాయ 

రాజుతనమ్ము నేయుదురొ? . 

'రాజులకు౯ా స్యవరాంగ నాభీదా 
యోజన చెల్పదొకొ.? సిరి 

యొల్ల దొకో సదసది('వేకను౯, ౧2 

భూజనముల్ సుఖంచు నెర 

వల్ కలిగించెడు నంతమా[ తక్షక 

రాజవ్రు కాక్క యా విధమున 

దలిదం[డుల యానలేక్ర క 

న్యాజనపాళి నిమ్మ లువ 

యావనలక్ష్య్యుల? గార లాడ్రయగా 

రాజుతనమ్ము లేటికి? 

రంబగు మోవామదయంయబు బాలదో? ౧౮ 

నవనవలాడుచుక్ొ దినది 

స (పచురమ్మగచున్న క్షేరను ౯ 

దవిలి క లంచినాండను గ 

దా! యదయాత్ముండ! యొడ్లు నరము ౯ 

దవిలిన శిశ్ల సయ యల 

ధర్మకులంబునం బటి సీవ యి 

ట్రవగడ మాచరింపం గల 

రా నిన గాదనువార లెన్య్వరు ౯"? యా 
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నీవని యింత తాలిమి గ 
ణించిరియగాని మరొక్క ెనవోం 

భోనయ౫లాయజ నాశనము 

బొందక చందననంళజూత కీ 
శేవం బరాభవ మ్మనుభు 

టించియు రాజసుతుండ విట్టి సీ 
"శీవిధి చాఫురించె నొకొ 

హేయపు దుర్భ్యనన పసంగమల్ 2 ౨౨౦ 

రాచబిడన్ర పాసమార పృచారి G ౧ 
బనములకుం ద తేద న్స్ థిగ్రావిశాన 

చణుండ వీ చౌష్ట్రము నకు శితోవిధమ్ము 

నుడువుళ్"ను మివృుయనుభవింతువు స్వ్యయమ్ము.౨౧ 

నెజపు తెఆచించుకొని వెలి కుటీకీ వచ్చు 

దారుణ క్రో )థ నిష్టుర ధర్మ ఫణితీ 

నుజిమె వృద్ధుండు శిధిల పయోద రటిత 
భగ్న గర్గా కతోర వాగ్భంగి చెలం, ౨ 

జ్ఞునిత నైజ పాపకర 

ణ స్థిరియె తనుం దానెటీంగి యా 

భాపకునూ రు€ డమ్ముదుక 

ముంగిట నంజలీ వట్టి నిల్చి వి 



బాయ 

జాన చేస్తి “వేసినది 

నత్యమ; పుణ్య'మొ పాపమో! భవన 
చాపము స్వీకరించుటకుం 

జూలెద ధర్మ వినీత వృ శ్రిమై! ౨౩ 

పాపమో పుణ్యమో చేసి వారక ముసం 
గంలత 'వెట్టితి మో ముదుసలి యెడంద,; 

నానతిత్తురుగాక దయాప)సన్న 
భావమున న రమైన రశ్రావిధమ్ము. ” ౨ర 

అని వినయం౦ంపుం జందమున 

నాడెడు రాజకుమారు మాటకు క్" 

మనమున నబ్బురమ్ము వొడ 
మకళా జకితుండయి తేరిపార గ 

న్లొని యనుతాప భుగ్న మగు 
కుంఠిత కంఠముతోడ 'రాజనం 

దనుదెస చూడి. కూంతువద 

నంబు దెనన్ మరలించి జాఖిగా, ౨0% 

“వాడని, సేము డిక్ బ్రతునవ్ర 

పండువుగా మనస్ పెంచుకొ 
న్నాండను దీని నిందను 

నందనుపోలిక; నాణుపుట్టువ్రం 
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బోదుము లుబ్బనీక, మగ 

పుర్యుల యంటులు సోశనీక్స శ్రా 
పాడితి నాదు మన్కి. గడపకా 

_ గడయొౌా నను గంపెడాసవో, ఖః 

అశ సమ స్తముకా విఫల 

మయెస్టగ దా భవదీయతానుసా 
"వేశవశాన; మూ (బతుకు 

నెల్లు వారించితి వాయె .ప్యో తదా 

పోశీతము క మైన (బతువ్రళా 

దలపై నిడి దిని కేమి సం 

జేళ మొసం నెంచితొ కే 

మదనా నలదస్ధ లీలకుకా, ౨౭ 

వూతకుళ్శాగ సంస్కృత; వు 

పూర్వమనోవార రంగవ ల్లికో 

సీతను, ను ప్రపావక ని 

'వేశితకావ్షము, చారణీతనూ 

నూతనయబ్ఞాకుండిక వు 

నోభవకీల రగిల్చి హోత వ్ర 
ద్గాతవ్ర సీవ మై తొలుత 

గా నొనరించితి కామహోనుముకా, ౨౮ 

(4) 



Ca చాతీ 

ఈ యజ్ఞ కుండిక కీన్ నాథు(డవ్ర; 
ఈయజ్ఞ ఫలమున కీన కాధ్యుండను; 
అజ్ఞానకృత మైన యపరాధమునకు 

ధర్కసమ్మత మైన దండన మ్మిదియ.” 9 

అపి నునుమంచు గుంవులొ ! 

అహో! ననలేనియ సోనవంపులో | 
ఆవి యమృతంపు ముంఛులొ ! 

అహా! తను వెల్ల ౫ )మింస రొ ట్లనూ 
భవుం డవశాంగుండై యవళ 

భావుండున్నై యనశాత్ము(డై యసం 
భవ పరిణామ మూఢ తను 

ఛావత నప్బరిభుండునై. చనెక. 30 

తునియు నాశాళలాక పొత్తున లగించు 
సున్నితమ్మగు విధిచేతి సు త్తిదెబ్బ! 
శాప భీ లలిశ్రా శ్లేదనోపకారి 
కారుణిక మైన విధిచేతి క త్తి బెబ్బ! 5౧ 

“పరిణతమైన నిండుకుద 
బండినపంట, నిసర్షరాగ సుం 

దర కృత కు) థామృదుల 
దారుణ, ముజ్జ్యల ముం భొకిపూ 



బాయి రే 

చరణము నైన మో మధుర 

శాపము ధర్మపథానువ ర్రి నై 
లిరమునం గాల్చి మా పనుపు 

చేసెద బాసెద దోవ లేళభముకా, 39 

కలువు మెటుం౫ని యక ఎ) నుక ) మము నాది; 
కొటుత మెజుయగని న్యాయమార్షమ్ముు మాది; 

సకల పురుషార్థ సాధన చతురరీత్తి 
రమ్య మి ధగ్మ ముభయళతారకము సుమ్ము. 33 

ముచ్చిలిన సొత్తు ము)చ్చుశే యిచ్చ మెచ్చి 
కాన్క_ వెశ్పెకు నీ నయగారి తనము 
వాడు శాలములందు నీబేండు జగము 
లందు విన(గందు మొకొ! కనలందు మొళ్కొ! 3౮౪ 

మిసమిసలాడు చేనంబడి 
మేసిన దుర్కుద పుంగవమ్ను శై 

వసమయినప్పు మి-ందంబడి 

'బొదక మూవున దట్టి య;ీానున౯ 

గసరక గంగడోల్ మృదువు 
గా స్పృళియించుచు లే(త పొ త్తికల్ 

మెసవ నొసంగు నీతి! 
నమీంపలగ రాజె నృపాల ఫోటికీ౯! 5౫ 



వాత ణీ 

లోలుప దృష్టులన్' 'జరటి 

లోని రసాలమహీజ కాఖలఖొ 
"వ్రేలెడు పండుపై మరులు 

వెట్టుక నల్లులు సాచు తుంటరిళా 
శగేలనొ కాలనో యడచి 

గెంటుట లోకనురీతి; యిమ్మెంు.కా 
జాభిళు పంట రువ్వు నయ 

పద్ధతి నయ్యెడ శేర్చితోక జీ! రజ 

పక్షీ రాజ చంచూపుట ఛాష్రమగుచు 
నమృత వాథోధి6 బడ్డ మత్స్యము భంగి 
మృదుల భవదీయ ఇాపో క్రిం వ్రిదిలి వడితి 
వారుణీ వేమ వీయావ సాగరమున. క 

ఇది యాశాననము 

(షు 



కీమ్ 

చారుణీ 
ఆతి శేయుయంతయు ర 

సార్ట మొనర్చిన చందమామ య 
సాగ శిఖావలంబి యయి 

యివ్యల డ్యకు నూత్న దంపతీ 
" 'యోగమునకొ ఫలాగము మ 

హోోత్సవ దర్శన కాంధ్ల౯వేసి సూ 

ర్యా౫8 పెం గనుంగవు వీ) 

యద్వయివై నెదయై ద్ర వించు చుక 

ర్రగిన గొయమై సొనలు 

గా సృవియించు నెడం౦ందయె సుధా 
ర్ రంకు తుపార మై యలమి 

TALC (గుచ్చెను నూత్న జంపతిన్, 
పరిధి లళౌవళిప్ట, పరి 

పాండుర బింబమునోడ వారుణీ 
పరిణయ దర్శనోత్సుకతం 

కాయండు పళ్నీమ శేల కృంగమున్, ఆలో 



'కెలతెలవాళెం దూరపు; న 

దించె దిశాంచలమ.ల్ వియచ్చరత్ 
కిలకీలనాద మేదుర ఫు 

కీ ఘుకముల్, నుస్ఫృణారుణాంఘలన్ 

గలకలలాడెం బువ్మ..గ ము 

ఖమ్ము నవోన్మిపి.తాబ్ద మట్లు; ది 
గగలయము స్యర్షక ౦కణము 

వై వడిం జుం బొంకు చుట్టునున్ 4 డై 

పూర్వ దిక్కామినీ ఫొలమున వెలుంగు 
నార్జి కాశ్మీర లేపమ్ము నటు; సవాస) 
కీరణు రథకేత నారుణాంబరము నట్టు 
పాజ్మహీధ)మ్ము కొస నుహోబాల తోం. ౪ 

ఆ యుపోరుణ దీధితులందు ((లసి 
సవిత్ళవీ-తాంళువులు దిశానమితిం బా 
నాకోసం జెల్ల 'వెల్లుల (పోత యె 
బనపు కుంకుమ మయమయ్యె నసుధ యెల్ల, ౫ 

గాఢతరసు ప్పియోగ మగ్నమ్ము జగను 
సలిపిన తేపఫలంబన స ప్తనప్తి 
తరుణరాగ పనన్న సుందర ముఖము 
పొడువుముల కొమ్మునందు సొంపులు వహించె. 2 



ఆ దిననాథబీంబ మది. 

సావయవం౦బయి డిగ్గి వచ్చెనో! 
“వేదము లాక్ళ తించిన వ 

విత) మహోమయ నూ ర; రోహితా 
చ్భాదన (బ్రహ్మ తేజము; ని 

శొలలలాటశటీ విభూతి శే 
ఖాద్భతే (నో తేజ మసి 

తాంగిక వైన్లవ తేజ మొక్క. 

వ్యా ఘగిరి ర్ధిఖర మమ్ము సింహాసనము 

రాజపుత ప్రపంచ స్మా మాజ్య మేలు 
బారుణీనుందిరమునః బూజారి యతడు 
మూండునూర్తుల ధర్మమ్ముముూ ర్హి యతయయ, 
నాగ బీ కీల పా్రాతరర్చావిధాన 
భాపనాస క్షి జను వాని వాదభూమి 
నమూర్థములు రెందు నొగి నేకముఖములగుచు 

నొరిగ మల్లీ పిసూనమంజరియుం బోలె, 

గళతసనూఢి బంధము, వి 

కేసగ్రర జాగ్భతియా నవనలోో 
బలికిన దివ్యవాణి (శతి 

వాకస్టము ఇెఫలియించుంగాక్ల! “వ్ర 



ర్ట్లవలె వంశవరన ధు 

రీణము సంతతి” యంచు దిన్యమం 
గళక్లవుంజు లాళివము 

కల్పితమయ్యి ద్విజన్కు నాణిలో, ౧౦ 

పాదరజమ్ము మస్తశము 

పై ధరియించి తదీయళశేవ ను 

త్యాదృతిగండ్త సద్దుకొని 

వా స్తయగమ్ము వృాదంతికమ్మునం 
చాదానరించి న్యా ఘగిరి 

మ_స్తముతో నిజనాసికా[ మే 
'కోదరమైన శేీఖసయి 

నొంది మిథో మననాభిలగ్న మొ ౧౧ 

చేళీకు దివ్యదృప్టీపయి 

దృష్టీ లగించి లగన్మనోరథా 

ధ్యాసీత్ జీవి తాళయులు, 

ఛాస్టనమిళ ద్విమలాక్కు లేక నం 

ఛా శివాని మంగళ క్ర 

థాలయి'తాసుల్భు నైన దంపతిన్ 

శాసఫిక్త నార్రుణీ నకల . 
. శాన. దాసరి యిచ్చే నీగతిలా ౧౨ 



““జలధిగభీర మి స్ఫపరి 

ఛం|దుని దూప, ముద గవానకా 
చల సదృళమ్ము నీఠనువు 

భారృణి! మోయుగళ న్యు యోగ మూ 
జల మనలమ్ము యోాగమగు 

ఛందము సూ! జలకు౯ జ్యలన్మహా 
'నలము హరించు; సట్టి బ్యిల 

నమ్ము హరి౦చు జలమ్ము కిమ్మటకా ౧౩ 

శాంకగంభీరమా సుధా సాగరమ్ము 
యూ బడభాగ్ని థో“ గాలకూట వీవము 

నుమి సె; బులకీశగా ను లై యుదరి కనుల 

గలివి పభయులు; కంఠముల్ గలిసె నవియ! ౧౪ 

“కలె; గన్నులు మనసులు లస సంతం 

గలసె నెడందలు మేనులు గలసి బిదపం 

గలసి నాత్మలు విధులును గలసె నిపుడు 

కలిపెదముగాక (బదుకు చావృలను గూడ, ౧౫ 










